DAGORDNING
Beredningsgrupp 2017-02-28

Sammanträde med Svealands Kustvattenvårdsförbunds
beredningsgrupp
Tid

Tisdagen den 28 februari 2017 09.30 – ca 12:00

Plats
Lokal

SKVVFs kansli, Södermalmsallén 36, Stockholm
”Fjärdlång”

Ärenden
1. Sammanträdet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare samt godkännande av att
protokollet läggs på förbundets hemsida.
3. Tidigare protokoll
- Beredningsgruppens 2017-01-17, justerat
- Styrelsen 2017-02-09, justerat

Bilaga 1
Bilaga 2

4. Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 3

5. Ansökan till SLL:s miljöanslag och LOVA, arbetsläge
6. Ansökan till SLL:s miljöanslag ” Regionalt planeringsunderlag för
toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala
län”

Bilaga 4

7. Översyn av taxor

Bilaga 5

8. Kommunikationsinsatser
- Baltic Sea Future 6-7 mars, bl a ny folder och roll-up
- Uppdateringar av hemsida
- Nyhetsbrev 2017:1
- Årsrapporten Svealandskusten 2017 och pressmeddelande
- Inplanerade medlemsbesök: 16/3 Sollentuna (MBK/MBN och KF), 20/3
SLL/TRF, 20/3 Solna MP-grupp, 1/6 Östhammarsfjärdarnas dag

9. Förbundsstämma 26 april 2017. Presentationer:
- Levande Kust/Baltic Sea 2020 (Linda Kumlin och/eller Emil Rydin)
- Årsrapport 2016 (Jakob Walve)
10. Kontaktombuds-/medlemsmöten
- 11 eller 12/5? Program
11. Remisser
Inga ny remisser.
12. Övriga frågor
13. Aktuella kustvattenfrågor? Snabbrunda runt bordet om det är något som
alla bör känna till.
14. Nästa möte: Tisdag 22 augusti kl 09.30

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 4
2017-02-01

Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från
fritidsbåtar i Stockholms, Södermanlands och
Uppsala län
Sammanfattning
Projektets syfte är att genom en funktionell syn på toalettavfall från båtar och genom
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och regionplaneorgan möjliggöra en förbättrad
hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt inom regionen. Med toalettavfall
från fritidsbåtar avses dels båtlatrin och dels landtoaletter. Kunskap och erfarenheter från
experter och nyckelaktörer skall tas tillvara. Fritidsbåtar rör sig i skärgården oaktat
kommungränser och andra administrativa system och därför behövs en regional överblick och
underlag. Projektets mål är ta fram principerna för detta underlag som ska kunna användas i
kommunala översiktsplaner och regionala planer.
Resultatet från projektet kommer att sammanställas i en rapport och kommer även att
presenteras på ett öppet seminarium som Kustvattenvårdsförbundet/Transportstyrelsen
anordnar och bjuder in till.
Sökande är Svealands kustvattenvårdsförbund, SKVVF, som har medlemskommuner i
Stockholms, Södermanlands och Uppsala län samt ett antal medverkande regionala och
nationella myndigheter, företag och intresseorganisationer.
Bakgrund
Den 1 april 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Detta förbud
gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag
(TSFS 2012:13). Fritidsbåtshamnar är skyldiga att ha mottagnings-anordningar för att ta emot
avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13). Hamnarna får täcka sina kostnader för
avfallsmottagningen genom att ta ut en allmän avgift, till exempel i form av båtplatsavgift,
hamnavgift och gästhamnsavgift. Ansvarig för efterlevande av dessa regler är
Transportstyrelsen medan ansvaret för omhändertagande av det uppkomna
avfallet/avloppsfraktionen när det kommer till land hamnar hos kommunen.
Idag saknas fortfarande tömningsstationer på många platser/fritidsbåtshamnar och
utbyggnadstakten är långsam. Tidigare har exempelvis LOVA-bidrag kunnat sökas för att
bygga mottagningsstationer för båtlatrin men då den nya lagstiftningen trädde i kraft medges
detta inte längre. Idag uppstår det tyvärr ofta svårigheter eller stora ekonomiska konsekvenser
för fritidsbåtklubbar som vill anordna en tömningsstation. Det är inte tydligt vem/vilka som
ansvarar för båttoaletter i den kommunala organisationen och det saknas vägledning för hur
man på ett hållbart, miljösäkert och kostnadseffektivt sätt kan lösa hanteringen av den
uppsamlade båtlatrinen.
Utbyggnad av tömningsstationer för båtlatrin är en aktuell fråga men även att det saknas
toaletter på land är en fråga som behöver lyftas fram i planeringen. En stor del av
fritidsbåtarna saknar båttoalett ombord och för att dessa båtägare inte ska använda skog och
vatten för sina toalettbehov är frågan om landtoaletter av stor betydelse. Det är inte självklart
hur ansvarsfördelningen för landtoaletter ser ut på regional eller på kommunal nivå.

Lokaliseringen av tömningsstationer och landtoaletter har av förklarliga skäl utgått från
förhållanden i respektive kommun. Men behovet av att ta om hand toalettavfall från
fritidsbåtar är snarast en funktionell fråga som inte följer administrativa gränser. Förenklat
kan man ställa frågan om exempelvis innehållet i båttoaletter ska tas om hand i
hemmahamnen i kommunen eller i målpunkter i skärgården, samt var landtoaletter bäst ska
placeras. Liknande utveckling kan ses på många andra områden, exempelvis kollektivtrafik
som från början var ett kommunalt åtagande, som idag hanteras regionalt. Det ställer givetvis
andra krav på planering, överenskommelser, upphandling, roller och ansvar.
En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, har varit ute på samråd.
Denna plan omfattar mark- och vattenområden i Stockholms län. Även i kringliggande län
finns olika former av regionala planer. Riktlinjer och rekommendationer för kust och skärgård
bör kompletteras med hur toalettavfall från båtar tas om hand i den fysiska planeringen.
Ett regionalt projekt kan ha nytta av och ta del av utredningar som tittar på lokala
förhållanden, tekniska frågor samt erfarenhetsutbyten på internationell nivå. Särskilt intressant
är erfarenheter från ett pågående LOVA-projekt i Stockholms län som behandlar lokala frågor
om båtlatrin. Dessa erfarenheter kan med fördel tillgodogöras på en regional, funktionell nivå
i den fysiska planeringen. Detta gäller även för annan hantering av avfall, t ex toaletter på
land och källsortering.
Önskvärda tillstånd för projekt och åtgärder kopplat till toalettavfall från båtar skulle kunna
beskrivas på följande sätt:
Kort sikt/2016

2017-2019

Lång sikt/2030

Nationell
nivå

Bra information,
nationell kartläggning,
effektiv tillsyn

Fungerande
affärsmodeller och
avgiftssystem

Regional
nivå

Redovisa funktionella
samband

Ett regionalt
planeringsunderlag
för kommuner
(Regionala projekt)
Utbyggnad av
mottagningsstationer
samt landtoaletter

Allt toalettavfall från
fritidsbåtar
omhändertas på ett
hållbart sätt
(Nationella projekt)
Regional samverkan
mellan aktörer

Lokal nivå Mäta innehåll, tekniklösningar, informationsmaterial, register över
hamnar/platser,
acceptans (Lokala
projekt)

Ingår i kommunens
normala VA-rutiner

Syfte
Projektets syfte är att genom en funktionell syn på toalettavfall från båtar och genom
samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och regionplaneorgan möjliggöra en förbättrad
hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på ett hållbart sätt inom regionen. Kunskap och
erfarenheter från experter och nyckelaktörer skall tas tillvara. Underlaget kommer främst att
vara riktat till regionala och kommunala planerare. På sikt bör underlaget användas till RUFS,
ÖP och kommunernas VA-planer.

Mål
Projektets mål är att ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag för toalettavfall
från båtar i Stockholms län för att öka förutsättningarna att ta om hand avfall från båttoaletter
på ett hållbart sätt.
Underlaget ska även kunna vara vägledande för regional planering i Södermanlands och
Uppsala län. Alla deltagande aktörer och kommuner, som ansvarar för den fysiska
planeringen, i de tre regionerna ska kunna ha nytta av underlaget.
Projektbeskrivning och metod
Projektet kommer att genomföra aktiviteter som består i:
-

Utreda rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar
Identifiera ansvarsförhållanden mellan centrala, regionala och lokala
myndigheter
Ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag om båttoaletter
Anordna seminarium i slutet av projektet med en öppen och bred inbjudan

Metoderna består i:
-

Insamling av data från befintliga register
Intervjuer med organisationer för båtägare och aktörer i skärgården
Exempelberäkningar på regionalnivå
Workshop för att sammanställa erfarenheter

Beskrivning av aktiviteter
1. Utreda rörelsemönster och målpunkter för fritidsbåtar i ett regionalt perspektiv. I första
hand kommer befintliga uppgifter att användas, exempelvis hamnregister, logg från gästhamnar, och omsättning. Underlag kan även hämtas från tre kommuner i pågående LOVAprojekt och generaliseras för hela regionen. Sammanfattningsvis består aktiviteten i:
a) Insamling av data från befintliga register
b) Intervjuer med organisationer för båtägare och aktörer i skärgården, ex vis
Skärgårdsstiftelsen och Svenska båtunionen
c) Exempelberäkningar på regional nivå
2. Identifiera ansvarsförhållanden mellan centrala, regionala och lokala myndigheter och
identifiera vilka planeringsinsatser som gör mest nytta för omhändertagande av
toalettavfall från båtar. Aktiviteten kommer att utgå från resultatet från LOVA-projektet
och ytterligare kunskap kommer att inhämtas genom:
a) Workshop för att sammanställa erfarenheter av och potentiella problem och
möjligheter med att hantera tömning/mottagning funktionellt i stället för inom
kommunens administrativa gräns.

b) Intervjuer med regionala och nationella nyckelaktörer i frågan. Exempel på aktörer som
inkluderas i intervjustudien är: valda personer på KSL,TRF på SLL, Länsstyrelsen,
Avfall Sverige, Transportstyrelsen, eventuellt även Naturvårdsverket, SKL och Svenskt
Vatten.
3. Ta fram principerna för ett regionalt planeringsunderlag om toalettavfall från båtar. I detta
ingår
a) hur den regionala nivån bör organisera arbetet
b) hur ansvaret är fördelat/bör fördelas och
c) lämpliga lösningar på de praktiska och ekonomiska aspekterna av att omhänderta
toalettavfall från fritidsbåtar, baserat på ovanstående aktiviteter.
4. Anordna ett seminarium i slutet av projektet med en öppen och bred inbjudan.
Målsättningen är att nå ut till och intressera regionala myndigheter och organisationer,
båtklubbar, kommuner, och nationella aktörer som har ansvar för eller arbetar med
frågor kopplade till toalettavfall från fritidsbåtar.
5. Projektledning. Förberedelser och återkoppling av projektmöten, workshop och
seminarium. Tid- och resursplanering. Ledning av arbetet.
Resultat
Projektet kommer att leverera en rapport med principerna för hur ett planeringsunderlag kan
se ut för lämplig lokalisering av platser för mottagande av båtlatrin, förutsättningar för detta
samt ansvarsförhållanden. Detta kan medverkande kommuner och aktörer använda i
respektive planering, exempelvis översiktsplanering och regionplanering.
Resultatspridning
Projektets resultat kommer att spridas via ett öppet seminarium där även andra kommuner och
regionala aktörer utanför Stockholms, Södermanlands och Uppsalas län kan ta del av
underlaget och erfarenheterna.

Tidplan
Projektet beräknas pågå mars 2017- mars 2018. Projektet påbörjas så snart medel beviljats
(ansökan februari 2017). Fokus på båtsäsongen 2017.

Aktivitetsplan
Externa tjänster
(timmar)
Aktivitet 1: Insamling av
data, Intervjuer,
Exempelberäkningar
Aktivitet 2: Workshop,
Intervjuer
Aktivitet 3: Regionala
nivån, Ansvar, Lösningar
Aktivitet 4: Anordna
slutseminarium
Aktivitet 5:
Projektledning/projektmöten
Summa timmar
Timkostnad
Summa kostnad

90
90

Uppskattad tidsåtgång
kommuner m fl. *
(timmar)
100 (1, 3, 4)
100 (4)

50

50 (2, 3)

40

50 (4)

40

50 (4)

290
1000 kr/h
290 000 kr

400
700 kr/h
280 000 kr

Kostnader

Lokal, mat
10 000 kr
Lokal, mat
10 000 kr

20 000 kr

*1) Kommun, 2) Länsstyrelse, 3) Transportstyrelsen, 4) Alla deltagare

Budget
Projektets totala budget beräknas till 590 000 kr, fördelat på:
 Personalkostnader ( Kommuner, Transportstyrelsen, Länsstyrelse, timkostnad
beräknad till 700kr/h): 280 000 kr
 Konsultarvoden: (beräknat till 1000kr/h): 290 000 kr
 Kringkostnader: Arrangemang av öppet slutseminarium och workshop under Aktivitet
2: 20 000 kr
MB-bidrag söks 290 000 kr för Total kostnad 610 000 kr. Se kostnadsbudget kopplad till
aktivitetsplan. Utöver detta räknas med att Transportstyrelsen och SKVVF ombesörjer
kostnader för lokal och mat för slutseminarium och workshop i Aktivitet 2.

Organisation
 Projektdeltagare:
Vaxholms kommun
Värmdö kommun
Norrtälje kommun
Haninge kommun
Österåkers kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län
Transportstyrelsen
 Referensgrupp
Båtunionen
 Projektledning
Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF
Konsult för projektledning, utredningar, intervjuer, seminarium och workshop
 Beräknad tidsåtgång
Deltagare från kommuner etc. i Stockholms län ca 40 tim.
Deltagare från övriga län ca 20 tim.
Referensgrupp ca 20 tim.
Konsult 290 tim.
 Fått information/Följer projektet
Östhammars kommun
Nyköpings kommun
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
SLL/TRF
Region Uppsala
Regionförbundet Sörmland
Sweboat
Skärgårdsstiftelsen

Bilaga 5
27 februari 2017

FÖRSLAG TILL REVIDERADE MEDLEMS‐ OCH SERVICEAVGIFTER
I samband med den av förbundsstämman beslutade översynen av
styrelsesammansättning och stadgar finns det anledning att även se över dagens
medlems‐ och serviceavgifter för förbundets medlemmar.
I synnerhet gäller det medlemmar i kategorin”Övriga medlemmar” där de årliga
avgifterna f n varierar för medlemsorganisationerna.
‐
‐

Medlemsavgiften är momspliktig, men ej serviceavgiften

Nuvarande avgift
medlems‐ service‐
avgift
avgift
Mälarens Vattenvårdsförbund
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Baltic Sea 2020
SIKO (Skärgårdens
Intresseföreningars
Kontaktorganisation)
Skärgårdsstiftelsen
Östra Svealands
Fiskevattenägareförbund
Svenska Båtunionen
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36
Kontakt: förbundssekreterare Göran Andersson
tel 08-5800 2101
e-post: goran.andersson@ksl.se
www.skvvf.se

Förslag
medlems‐ service‐
avgift
avgift

1 000 kr
1 320 kr
1 000 kr
1 320 kr

6 600 kr
‐ kr
6 600 kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr

1 000 kr

6 600 kr

1 000 kr

1 500 kr

VAS‐rådet (Rådet för vatten‐ och
avloppsamverkan i Stockholms län)
Håll Sverige Rent

S:a

1 320 kr
1 320 kr

‐ kr
‐ kr

1 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr

13 560 kr

19 800 kr
33 360 kr

12 000 kr

18 000 kr
30 000 kr

